
Digerdöden slog ut feodalismen
Europa förändrades i grunden

Judebål i Tyskland. I brist på rationella förklaringar till pesten utsågs försvarslösa grupper till 
syndabockar. Bilden är från 1400-talet.

Våren 2020 bröt Coronaepidemin eller Covid-19 epidemin ut i staden Wuhan i Kina. Torghandeln 
med livsmedel antogs vara orsaken till spridningen av detta aggressiva influensavirus. Epidemin 
utvecklade sig snabbt till en världsomfattande pandemi. I skrivande stund (maj 2021) har tre 
miljoner människor dött i sjukdomen, men man befarar att till och med tre och en halv miljon 
människor hinner dö innan man får pandemin under kontroll. Som tur har myndigheterna idag vida 
mera kunskap om hur man kan förhindra spridningen av ett influensavirus samt hur man kan skapa 
en resistens mot viruset bland befolkningen genom vaccination. Detta förutsätter dock ordnade 
samhällsförhållanden samt en möjlighet att industriellt framställa vaccineringsutrustning och snabbt
utveckla ett verksamt vaccin mot det nya viruset. Annat var det under medeltiden då digerdöden 
härjade i Europa och Mellanöstern.
För att kunna göra en jämförelse mellan dagens situation och förhållandena under medeltiden 
erbjuder Dick Harrisons omfattande bok Stora döden en uttömmande studie om den så kallade 
Digerdödens framfart i Europa under mitten av 1300-talet. Kartläggningen ger en konkret bild av 
hur utsatta samhällena var mot epidemier som snabbt spred sig i de ohygieniska förhållandena som 
rådde ända fram till modern tid. 
Enligt författaren har Europa och Mellanöstern drabbats av tre separata pandemier under historisk 
tid. De har alla karakteriserats av upprepade kulminationer under en period av flera hundra år. Den 
första, den så kallade Justinianska pesten skulle ha inträffat mellan åren 500 och 700. Den andra, 
Digerdöden, dök upp i mitten av 1300-talet och upphörde först i början av 1700-talet, och den sista, 
den så kallade Spanska sjukan började i slutet av 1800-talet och ebbade ut mot slutet av 1930-talet. 



Tydliga bilder och diagram
Harrison har verkligen gjort ett grundligt arbete i sin strävan att beskriva pestens framfart. Till och 
med den biologiska bakgrunden för hur pestbakterien sprids via ett invecklat samspel mellan den 
svarta råttan, pestloppan och bakterien Yersinia pestis, klargörs utförligt med hjälp av tydliga bilder 
och diagram. I samband med presentationen av den Justinianska pesten” som härjade framför allt i 
de östra Medelhavsländerna lyfter författaren fram en teori av Josiah Cox Russell som går ut på att 
förklara islams snabba utveckling som en följd av att det Bysantinska riket skulle ha blivit starkt 
försvagat på grund av pesten. Detta skulle ge en naturlig förklaring till varför de föga organiserade 
arabstammarna på så kort tid kunde lägga under sig största delen av Mellanöstern.
Författaren antar vidare att digerdöden i mitten av 1300-talet i sin tur var orsaken till det arabiska 
väldets förfall, i synnerhet mamlukernas minskade inflytande i Mellanöstern och Egypten. Den 
arabiska högkulturen skulle således ha inletts med tillhjälp av en pandemi och avslutats på grund av 
en pandemi. Också om pesten slog lika hårt både i Europa och i Mellanöstern var där dock enligt 
författaren en stor skillnad i hur epidemin påverkade befolkningen. I Europa letade man efter 
syndabockar som man påstod var ansvariga för pestens uppkomst. Man pekade ut alla möjliga 
grupperingar i samhället, ofta försvarslösa minoriteter, som anstiftare av pesten. I Främre orienten  
genomleds epidemin däremot utan att man beskyllde någon för att ha förorsakat sjukdomen. Kan 
detta återspegla skillnaderna i religiösa uppfattningar?

Litteraturhänvisningarna haglar
I boken ges en omfattande detaljerad redogörelse över var och hur pesten bredde ut sig och längs 
vilka färdrutter den spred sig. Man förundrar sig hur över hur en och samma person kan vara så 
beläst som Dick Harrison. Litteraturhänvisningarna bara haglar över en. 
Men man får också annan information sig till del. Bland annat att digerdöden hörde till den grupp 
av epidemier som inte gav någon immunitet åt dem som blev smittade men klarat sig med livet i 
behåll. I detta avseende skilde sig digerdöden från de typiska barnsjukdomarna som endast drabbar 
personer (barn i vanliga fall) som inte har någon immunitet men som sedan när de tillfrisknat ofta 
blir livslångt immuna. Därför kunde digerdöden härja i en stad om och om igen tills nästan ingen 
mera var vid liv.
Digerdöden spred sig effektivt i samband med krig och kom i själva verket att vara orsaken till att 
epidemin spred sig till Europa. I samband med tatarernas belägring av staden Kaffa på Krimhalvön 
som var Genuas starkt befästa handelsutpost i Svarta havet utbröt pesten bland belägrarna.  
Innevånarna i staden flydde då både för tatarerna och för pesten med sina fartyg och kom 
därigenom att sprida epidemin till alla de hamnstäder som de angjorde. Härigenom uppstod ett helt 
nätverk av smittspridningsvägar.
 Författaren refererar till ett stort antal samtida källor som alla beskriver ett liknande 
sjukdomsförlopp bland de smittade. Först fick den smittade hög feber och stark huvudvärk, varefter 
bölder uppträdde i armhålorna och i ljumsken. Döden inträffade vanligen inom tre dagar. Denna 
variant av sjukdomen kallades böldpest. En värre form av sjukdomen var lungpest, där patienten 
plötsligt började hosta upp blod varefter hen dog redan samma dag.  Dödligheten var vanligen 
mellan 50 och 70 procent av en stadsbefolkning. Ingen skonades, pesten skördade liv av alla 
kategorier, hög som låg, ung som gammal, man som kvinna. Hela samhällen kunde därigenom 
utplånas.

Teorier om orsakerna
Efter de konkreta beskrivningarna av hur pestkatastrofens fasor tog sig uttryck bland befolkningen i 
1350-talets Europa ger sig författaren i kast med att kartlägga orsakerna till hur epidemin uppstod. 
Ett antal teorier har framförts, men två huvudläger har småningom utkristalliserat sig, nämligen de 
som anser att orsaken var överbefolkning kombinerad med en utarmning av jorden med påföljande 
hungersnöd som resulterade i ett allmänt försämrat hälsotillstånd. Därigenom erbjöds en biologisk 
nisch för pestbakterien att fritt föröka sig med kända ödesdigra följder. Den andra teorin baserar sig 
på antagandet att det var ett rent biologiskt fenomen. Det är känt att bakterien Yersinia pestis 



förekommer i loppor på svartråttan. Svartråttan följde spannmålshandeln åt som vid denna tid 
utsträckte sig till nästan alla delar av Europa. Loppan sög blod ur råttan. Bakterien fick blodet att 
klumpa ihop sig i sugröret som gjorde att en del av blodet med bakterien stöttes tillbaka in i råttan 
som därmed blev smittad och spred smittan vidare tills den själv dog. Loppan som inte fått sitt 
blodbegär tillfredsställt på grund av stockningen sökte sig då ett nytt värddjur som ofta var 
människan men kunde också kunde vara vilket husdjur som helst med på följd att alla dessa blev 
smittade och dog. Författaren förespråkar en kombination av dessa två huvudteorier.

Nådastöt för feodala samhället
Som nästa tema i sin studie av digerdöden tar Harrison upp epidemins konsekvenser. Befolkningen 
minskade kraftigt vilket ledde till arbetskraftsbrist inom lantbruket. Livsmedelsproduktionen gick 
ner dramatiskt men då antalet konsumenter halverades fanns det inte samma avsättningsmöjligheter 
vilket ledde till sjunkande priser och sjunkande lönsamhet för hela jordbruket. Enligt författaren 
innebar detta den första nådastöten för det feodala medeltida ståndssamhället. Genom att 
arbetskraften blev en bristvara kunde bönderna tvinga fram fördelaktigare arrendevillkor och 
därigenom uppnå en större självständighet samtidigt som feodaladelns positioner i motsvarande 
grad försvagades. En annan stor följdeffekt av arbetskraftsbristen var att den tvingade fram tekniska
lösningar som kunde ersätta den tidigare tillgången på billig arbetskraft. Detta innebar i praktiken 
startskottet för hela den tekniska utvecklingen som har kännetecknat Europa sedan slutet av 
medeltiden och gjort Europa till ett föregångsområde inom samhällsutvecklingen. Här måste jag ge 
författaren ett erkännande för en briljant analysförmåga.   

Lieman och dödsdans i konsten
Författaren följer upp sin undersökning om digerdödens följdverkningar genom att kartlägga hur 
litteraturen och konsten förändras under 1300- och 1400-talet. Här syns en tydlig trend; Döden 
uppenbarar sig i konsten i form av en lieman eller en pilskjutande skelettvarelse ridande på en 
utmärglad häst. Än är det frågan om tavlor där liemannen dyker upp bland intet ont anande 
människor eller så deltar han i en dödsdans där de dansande ringlar in i dödsriket i ett långt led. 
Helvetesbilder ingår också i denna genre. Än en gång förundrar man sig över hur en och samma 
person orkat systematiskt gått igenom hela europeiska konsthistorien under ifrågavarande period. 
Kartläggningen illustreras av talrika bildexempel.  
Harrison fortsätter sin genomgång med att redogöra för hur läkarkåren, sjukvården och den näst 
intill obefintliga hälsovården var uppbyggd under medeltiden samt hur starkt alltsammans var 
kopplat till de allmänna religiösa föreställningarna. En allmän uppfattning var att epidemin var ett 
straff som utdelades på grund av befolkningens syndfulla leverne. Detta ledde dock fram till en 
besvärlig frågeställning; varför bestraffades både onda och goda människor lika obönhörligt? Trots 
att denna fråga dryftades i decennier kunde en allmänt accepterad och tillfredsställande förklaring 
aldrig etableras.

Försvarslösa blev syndabockar
Under senare delen av 1300-talet kan man skönja en strukturell förändring i samhällets sätt att 
förhålla sig till pesten. Man började inse att smittan sprids från människa till människa så som 
tidigare spetälskan. Och då började man leta efter syndabockar. Som alltid går detta ut över 
grupperingar i samhället som inte kan försvara sig. Fattiga, sexuella minoriteter eller kroppsligt 
avvikande, prostituerade eller människor med politiskt eller religiöst främmande åsikter låg illa till. 
En stor grupp utgjordes av slaviska och albanska flyktingar som drevs bort av det ottomanska 
väldet. En ny ”behandlingsmetod” togs i bruk; karantän som i praktiken motsvarade inspärrning i 
trånga förhållanden där sjukdomen spred sig ännu snabbare. Dödligheten blev närapå total i dessa 
förhållanden. Pestbakterien Yersinia pestis lät sig inte hindras av dessa åtgärder.
 Lika mycket som folk upplevde digerdöden som en kollektiv bestraffning för ett syndigt liv, lika 
mycket spreds rykten om att pesten förorsakades av människor som systematiskt förgiftade  
vattentäkter. Alla befann sig i farozonen, men särskilt judarna utpekades som giftspridare.  



Beskyllningarna mot judarna underblåstes av myten om att dessa deltog i en världsomspännande 
konspiration som gick ut på att döda alla kristna genom att just förgifta deras vatten. En systematisk
förföljelse av judarna följde, särskilt i de tyska, franska och österrikiska delarna av Europa, en 
förföljelse som genomdrevs av de breda befolkningslagren. Myndigheterna stod handfallna eller 
passiva i sina försök att stävja pogromerna.
De mest fruktansvärda skildringar av judeförföljelserna följer nu i boken. Dessa följer samma 
mönster som häxprocesserna under 1500- och 1600-talen. Men detta skedde redan 1348 – 1350, och
i mycket större omfattning. Proceduren gick ut på att först tortera de utpekade och tvinga dem till 
bekännelse varefter de brändes levande.  Och allt skedde i stort sett på samma område som kom att 
ske 600 år senare. Förföljelserna ledde till att alla judar som lyckades hålla sig undan flydde österut 
vilket i sin tur ledde till en större inslag av en judisk befolkning i gränsområdena mellan Polen – 
Vitryssland och Ukraina medan det kvarvarande judiska befolkningen i Centraleuropa helt 
utplånades. 

Flagellanttåg
Men det fanns också de som på allvar trodde på att pesten var ett straff för folks syndiga leverne, 
och att enda sättet att mota pesten var att göra bot och bättring. Till denna grupp hörde de så kallade
flagellanterna som tågade i procession från stad till stad under det att de piskade sig själva och 
varandra. Hit hörde också de ”Små bröderna” som krävde bot och bättring av samhällena. Båda 
grupperna radikaliserades, vände sig mot den världsliga och kyrkliga ordningen och anklagade den 
för att vara roten till det onda. Detta ledde till de styrandes misshag och rörelserna kvästes med 
våld. Man frapperas här av mönstret hur ett samhälle reagerar när landet blir utsatt för en katastrof. 
Så länge de breda folklagren tillintetgör fingerade syndabockar gör myndigheterna ingenting men så
fort rörelser uppstår som kritiserar de styrande kväser myndigheterna dessa grupperingar.  Man får 
en känsla av att samförstånd råder. 
En intressant iakttagelse som författaren lyfter fram i sin undersökning är omfördelningen av 
egendom som skedde i digerdödens fotspår. I många fall utplånades hela familjer på små gårdar 
som då togs över av nya ägare. Många gånger tillkallade familjemedlemmar som visste att slutet var
nära ortens präst, och testamenterade hela sin egendom åt kyrkan i hopp om syndernas förlåtelse. 
Katolska yrkan kom härigenom att erhålla ett betydande egendomstillskott. Högadeln, som hade en 
viss ekonomisk rörelsefrihet kunde å sin sida för en billig penning köpa upp stora delar av ett lands 
odlingsbara areal. Bo Jonsson Grip lyckades till exempel tillskansa sig lejonparten av Sveriges  
odlingsbara jord. 

Källorna tunnare österut
I det följande redogör författaren för hur digerdöden slog till område för område. Mönstret verkar  
ha varit detsamma i nästan alla europeiska länder. Farsoten dyker först upp i någon tätort och 
sprider sig därefter via tusen och en färdrutter till nästan alla delar av landet. Mellan en tredjedel 
och hälften av befolkningen stryker med. Överklassen lyckades i viss mån komma lindrigare undan 
i och med att de hade större förutsättningar att i tid fly från utsatta orter medan prästerskapet å 
yrkets vägnar utgjorde den mest utsatta gruppen. Återigen kan man bara förundra sig över hur 
författaren har kunnat gå igenom ett så enormt bakgrundsmaterial bestående av ursprungsdokument 
på latin som krävts för att fullgöra denna väldiga kartläggning. Författaren konstaterar, i sin 
genomgång av digerdödens hemsökelser, att källmaterialet blir allt tunnare ju längre österut i 
Europa man går. Sålunda kan man få fram rätt exakta uppgifter om antalet som dog i pesten åren 
1348 – 1350 i hela Västeuropa, medan uppgifterna blir allt vagare i Centraleuropa för att i det 
närmaste upphöra när man kommer till Östeuropa och Norden. Författaren har här i stället 
uppskattat befolkningsminskningen på basen av antalet ödegårdar som kan avläsas från olika typer 
av skattelängder. Han har härigenom kunnat påvisa att digerdöden med säkerhet dragit fram över 
trakten också om han inte har kunnat ge exakta siffror på befolkningsminskningen.  



 

”Pestseule” i Linz, Österrike som restes av stadens befolkning som tack för att pestens härjningar 
hade upphört. Dylika monument uppfördes i många mellaneuropeiska städer efter pestens 
hemsökelse. Resningen av stoderna visar hur medeltidsmänniskan sökte förklara uppkomsten av 
pesten som ett straff för folks syndiga leverne. Foto: Ritva Abel/Bokebacken, Linz

Författaren framhåller i förordet att källmaterialet beträffande Digerdödens härjningar är mycket 



ojämnt fördelade över Europa och uppgifter beträffande de nordiska länderna är fragmentariska. Ur 
finländsk synpunkt föreligger här en intressant sidoaspekt. Eftersom de finska områdena var en del 
av det svenska riket mellan åren 1153 och 1809 (eller 1812), så måste beskrivningarna om 
Digerdödens verkningar i dagens Finland sökas i den svenska historien. Förordet lovar gott; där 
nämns Finland sida i sida med Sverige. Vad säges då i boken om digerdödens framfart i Finland. 
Det konstateras att pesten i mångt och mycket bredde ut sig längs handelsvägarna och att en av 
rutterna slutade i Åbo där den viktigaste utskeppningsvaran var hudar enligt en karta på sidorna 55-
56 och 125. Möjligen nådde digerdöden Finland via denna rutt. Enligt en annan karta på sida 67 
som visar digerdödens utbredningsrutter över Europa kommer en pil väster ifrån fram till 
Stockholm 1350 men ingen pil indikerar att pesten spritt sig över till den Östra rikshalvan. 
Hansans handelsväg längs den estniska kusten som utgjorde pestens väg in i Ryssland kan också ha 
snuddat vid den finska kusten. På sidan 82 citeras krönikören Matteo Villani i Florens som 
beskriver pestens utbredning och säger att den nådde danernas rike och de andra nordbornas länder. 
Vidare framhålls på sidan 182 att i finsk allmogetradition uppfattades pesten som en röd tupp eller 
ett rött garnnystan. Symboliken kunde variera, således uppträdde tuppen ibland som pestens 
motståndare.
Den finska pesten förflyttade sig från ort till ort på olika sätt: ibland med någon människa, ibland på
ryggen av en skata, ibland med häst och släde. Dessa skrönor kan möjligen syfta på digerdöden men
kan också syfta på andra senare farsoter. En av de sista kommentarerna som berör digerdöden 
kommer så sent som 1524, i början av vasatiden, (sidan 383) då birgittinermunken Peder Månsson 
framhåller att ödegårdarna som uppstått efter den stora döden kunde återupplivas genom 
arbetskraftsimport: ”I Finland finns det gott om starka karlar som borde transporteras över 
Bottenhavet och tilldelas ödegods”.  Detta är i stort sett vad vi får veta om pestens framfart i 
Finland.

Svårtolkad bild av pesten i Finland
För Finlands del blir bilden således svårtolkad och författaren vill därför inte dra några slutsatser 
om digerdöden nådde Finland under perioden 1348 – 1352. Det är svårt att bedöma pestens framfart
i Finland på basis av en uppskattning av antalet ödegårdar eftersom det nomadiserande kaskbruket 
ju automatiskt lämnade efter sig ”uttjänta” boplatser. En annan sak som jag hade önskat att 
författaren tagit upp i sin kartläggning av digerdödens följder är frågan om den svenska 
koloniseringen av de finska kusttrakterna. Efter år 1250 då en överbefolkning uppstod i 
Upplandstrakten och då Stockholmsområdet utvecklades till ett ekonomiskt centrum uppstod den 
svenska etableringen på finska sidan längd Bottniska vikens kusttrakter och i Nyland. Man skulle 
kunna anta att om digerdöden ledde till ett stort antal ödegårdar på svenska sidan det inte mera 
förelåg något behov av nyetablering på finska sidan vilket skulle ha lett till att den svenska 
kolonisationen upphörde 1350 i Finland vilket sålunda skulle datera den svenska etableringen i 
Finland till åren mellan 1250 – 1350. En kommentar av författaren skulle här ha varit på sin plats.
Det kan här tilläggas att vi de facto i centrala Helsingfors har ett levande minne av den sista gången 
som digerdöden dyker upp. Det är Gamlakyrkans park (Ruttopuisto på finska) som var en 
nödkyrkogård som i all hast måste tas i bruk för att begrava alla avlidna i staden som dött på grund 
av den förhärjande pesten mitt under ”Det stora nordiska kriget” 1710. Då kyrkogården öppnades 
låg den på betryggande avstånd från Helsingfors centrum.
Avslutningsvis måste man ge Dick Harrison ett stort erkännande för en oerhört väldokumenterad 
översikt över digerdödens framfart över Europa, åren 1348 – 1352. Som flera gånger tidigare 
framhållits i denna recension, kan man bara förundra sig över hur en och samma person kan gå 
igenom en sådan gigantisk mängd av källmaterial som ligger till grund för boken. Man kan bara 
kort och gott säga: ”Tack”.  

THOMAS GAROFF



Porten till Gamlakyrkans park i Helsingfors som uppfördes till minne av farsoten som drabbade 
staden mitt under det stora nordiska kriget 1710. Foto: Staffan Garoff/Bokebacken



Minnestavla på porten till Gamlakyrkans park i Helsingfors. Foto Staffan Garoff/Bokebacken, 


